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 1. Localização Estratégica 

1.1. Enquadramento Geográfico 

Concelho inserido na Reserva Mundial da Biosfera, declarado pela UNESCO para o 
Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés, possui características e belezas únicas que constituem um 
forte polo de atração e dinamismo na região. Com uma localização junto à raia fronteiriça 
ibérica, Ponte da Barca assume-se como uma localização atrativa e competitiva. Das 
infraestruturas chave de transportes a menos de 60 minutos, podemos referir o aeroporto 
Francisco Sá Carneiro (Porto) integrado na rede transeuropeia dos principais aeroportos 
Europeus; o aeroporto de Vigo (Galiza-Espanha) com ligações regulares para vários destinos 
Espanhóis e Europeus e por fim o novo terminal de cruzeiros do porto de Leixões (Porto). 

 

Figura 1. Localização de Ponte da Barca no contexto nacional e regional. 

  

No contexto nacional, Ponte da Barca é servido por boas acessibilidades (IC28) que 
permitem uma ligação rápida a Viana do Castelo (40 km) e à A3 (Autoestrada que liga Porto – 
Valença), possibilitando ligações diretas ao Porto (90 km) e Espanha (Vigo e Ourense a 80 km). 
Deste modo e a menos de 60 minutos, Ponte da Barca fica próximo dos grandes centros 
urbanos, onde, no seu conjunto, vivem mais de 3 milhões de pessoas e dos principais mercados 
turísticos internacionais. 

 

Figura 2. Principais acessibilidades de Ponte da Barca no contexto regional. 
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1.2. Enquadramento Territorial 

1.2.1. Património natural 

O reconhecimento do valor do património natural do concelho de Ponte da Barca não se 
limita à área do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). Por todo o território, os rios e os 
ribeiros, as albufeiras, as praias fluviais, as quedas de água e o verde da paisagem da Serra 
Amarela revelam imagens únicas e oferecem a possibilidade de contacto direto com a natureza, 
incentivando a prática de atividades, tais como: montanhismo, escalada, BTT, Trail running, 
entre outras. A conjugação destes valores conferem ao território uma forte capacidade 
atrativa. 

 

1.2.2. Património cultural 

Além do fator ambiental, o território de Ponte da Barca apresenta uma paisagem rural 
de apontamentos singulares, mantida através da recuperação de aldeias tradicionais e outros 
afloramentos ou núcleos, tirando partido das condições naturais existentes, dos recursos e de 
toda uma valiosa tradição popular. 

O Património edificado do concelho é igualmente de grande riqueza. A ponte situada na 
sede do concelho ocupa lugar de relevo por se tratar de uma das mais importantes pontes 
medievais do país, da primeira metade do século XV. Pelo concelho, é possível encontrar casas 
senhoriais, o Castelo e os Espigueiros do Lindoso, a Igreja Matriz, o Pelourinho, o Mercado 
Pombalino, as Igrejas dos Mosteiros de Bravães, Crasto e Vila Nova de Muía, entre muitos mais 
exemplares do Património humanizado existente no concelho.  

 

2. Dinâmica empresarial associada ao setor do Turismo 

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento generalizado do número de visitantes 
na região do Alto Minho para o qual terá contribuído a divulgação da região e a apetência para 
o turismo natureza e turismo rural.  

Analisando os indicadores da atividade turística (Anuário Estatístico da Região Norte, 
2014) do concelho de Ponte da Barca, verificamos que a estadia média de turistas estrangeiros 
ronda os 3.2%, obtendo uma taxa de ocupação superior em comparação à região do Alto 
Minho (2.2%) e Continente (2.1%). Com base destes indicadores, podemos concluir que o 
interesse paisagístico e patrimonial da nossa região é um fator determinante em comparação 
com outros locais. 

Na dinâmica empresarial concelhia, o setor Terciário é o mais dominante, constituído 
maioritariamente pelo comércio (222 empresas), restauração e alojamento (125 empresas), 
sendo estas atividades diretamente associadas ao setor do turismo. Ao nível da dispersão das 
empresas no território, podemos constatar que 70% das empresas ocorre na vila de Ponte da 
Barca e freguesias de maior proximidade à sede do concelho.  
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3. Equipamentos e Infraestruturas 

3.1. Equipamentos Públicos de apoio ao Turismo 

Além do património natural e cultural, o município de Ponte da Barca dispõe de uma 
rede de equipamentos públicos, tais como a Porta do PNPG instalada junto ao castelo de 
Lindoso com diversas temáticas associadas ao território, o Castelo de Lindoso e sua Torre de 
Menagem, a Loja Interativa de Turismo, o Centro de Interpretação Fernão Magalhães e a Casa 
da Cultura que contribuem para o desenvolvimento de um ambiente favorável ao investimento 
e de apoio nas diversificadas atividades associadas ao setor do turismo.  

 

3.2. Outros Equipamentos 

• Loja do Cidadão 

• Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial 

• Agrupamento de Escolas 

• Escola Profissional do Alto Minho – EPRALIMA 

• Centro de Saúde 

• IPSS 

• Biblioteca Municipal  

• Tribunal Judicial 

• Serviço de Finanças 

• Segurança Social 

• GNR 
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4. Espaços Turísticos previstos em PDM 

4.1. Localização dos Espaços Turísticos previstos no PDM 

 

 

Legenda: 1 (UOPG 6) _Margem esquerda da barragem do Touvedo; 2 (UOPG 8) _Área a norte do aglomerado de 
Vila Chã; 3 (UOPG 9) _ Área junto ao plano de água a norte do aglomerado de Tamente; 4 (UOPG 10) _Área junto 
ao plano de água de Entre Ambos os Rios; 5 (UOPG 11) _Espaço Turístico de Paradamonte; 6 (UOPG 12) _Área 
junto ao plano de água a nordeste do aglomerado de Castelo, Freguesia de Lindoso; 7 (UOPG 13) _Área junto ao 
plano de água junto à fronteira com Espanha; 8_Estalagem da EDP. 

 

O presente Dossier identifica a localização dos espaços que poderão acolher as 
atividades orientadas para o sector do Turismo, nomeadamente os espaços presentes no Plano 
de Ordenamento das Albufeiras de Touvedo e Alto Lindoso (POATAL) e no PDM que, dada a sua 
especificidade, estão definidas como Unidades de Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 
para a implementação de empreendimentos turísticos. 

De seguida, descrevemos as fichas síntese dos espaços que poderão acolher atividades 
turísticas, designadamente para implementação de empreendimentos turísticos, assim como os 
espaços físicos disponíveis para venda ou concessão pertencentes ao município de Ponte da 
Barca.



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fichas Síntese
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Margem esquerda da barragem do Touvedo (UOPG 6) 

União de Freguesias de Touvedo S. Lourenço e Salvador
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Caracterização do espaço 

Com uma área aproximada de 21,5 ha, pretende-se incentivar o desenvolvimento turístico de 

forma harmoniosa e integrada, em ordem a preservar da melhor forma as suas características 

naturais e antrópicas e o meio ambiente.  

 

Parâmetros 

- Construção de empreendimento turístico  

 Índice de ocupação ≤ 10% 

 Índice de utilização ≤ 0,15 

 Densidade populacional ≤ 20 habitantes/ha 

 Número máximo de pisos – 2 

 Altura máxima da edificação: 6,5 m 

Forma de execução: Plano de Pormenor 

 

Acessibilidades 

O espaço situa-se junto ao plano de água da barragem Touvedo, na estrada EN 203 que liga 

Ponte da Barca a Lindoso. Está a uma distância de 6 Km do IC28 e a 24 Km da A3.  

 

Contacto  

Câmara Municipal de Ponte da Barca 
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Área a norte do aglomerado de Vila Chã (UOPG 8) 

União de Freguesias de Vila Chã Santiago e Vila Chã S. João Baptista
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Caracterização do espaço 

Com uma área aproximada de 18,4 ha, pretende-se incentivar o desenvolvimento turístico de 

forma harmoniosa e integrada, em ordem a preservar da melhor forma as suas características 

naturais e antrópicas e o meio ambiente.  

 

Parâmetros 

- Construção de empreendimento turístico  

 Índice de ocupação ≤ 10% 

 Índice de utilização ≤ 0,15 

 Densidade populacional ≤ 20 habitantes/ha 

 Número máximo de pisos – 2 

 Altura máxima da edificação: 6,5 m 

 

Forma de execução: Plano de Pormenor 

 
 
Acessibilidades 

O espaço situa-se junto ao plano de água da barragem Touvedo, na estrada EN 203 que liga 

Ponte da Barca a Lindoso. Está a uma distância de 7 Km do IC28 e a 25 Km da A3.  

 

Contacto  

Câmara Municipal de Ponte da Barca 
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Área junto ao plano de água a norte do aglomerado de Tamente (UOPG 9) 

União de Freguesias de Entre Ambos os Rios, Ermida e Germil

 

 

UOPG 9
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Caracterização do espaço 

Com uma área aproximada de 48,4 ha, pretende-se incentivar o desenvolvimento turístico de 

forma harmoniosa e integrada, em ordem a preservar da melhor forma as suas características 

naturais e antrópicas e o meio ambiente.  

 

Parâmetros 

- Construção de empreendimento turístico  

 Índice de ocupação ≤ 12,5% 

 Índice de utilização ≤ 0,25 

 Densidade populacional ≤ 40 habitantes/ha 

 Número máximo de pisos – 2 

 Altura máxima da edificação: 6,5 m 

 Espaço Urbanizável ≤ 20% da área total da UOPG 

 

Serviços de Apoio 

- Uma zona de pesca e lazer 

- Uma zona de recreio e lazer 

- Um ancoradouro de 3.º nível  

 

Forma de execução: Plano de Pormenor 

 

Acessibilidades 

O espaço situa-se junto ao plano de água da barragem Touvedo, no parque de campismo de 

Entre Ambos-os-Rios, na estrada EN 203 que liga Ponte da Barca a Lindoso. Está a uma distância 

de 7 Km do IC28 e a 25 Km da A3.  

 

Contacto  

Câmara Municipal de Ponte da Barca 
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Área junto ao plano de água em Entre Ambos os Rios (UOPG 10) 

União de Freguesias de Entre Ambos os Rios, Ermida e Germil

 

 

 

UOPG 10

UOPG 9
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Caracterização do espaço 

Com uma área aproximada de 15,2 ha, pretende-se incentivar o desenvolvimento turístico de 

forma harmoniosa e integrada, em ordem a preservar da melhor forma as suas características 

naturais e antrópicas e o meio ambiente.  

 

Parâmetros 

- Um ancoradouro de 1.º nível 

- Equipamento de apoio  

 

Serviços  

- Criação de espaço para “Porta de entrada do PNPG” 

- Instalação de um sistema de aviso de descargas da barragem do alto Lindoso 

- Obras de beneficiação e conservação do parque de campismo, não sendo permitida a 

ampliação da sua capacidade.   

 

Forma de execução: Plano de Pormenor 

 

Acessibilidades 

O espaço situa-se junto ao plano de água da barragem Touvedo, no parque de campismo de 

Entre Ambos-os-Rios, na estrada EN 203 que liga Ponte da Barca a Lindoso. Está a uma distância 

de 7 Km do IC28 e a 25 Km da A3.  

 

Contacto  

Câmara Municipal de Ponte da Barca 
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Espaço Turístico de Paradamonte (UOPG 11) 

Freguesia de Britelo
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Caracterização do espaço 

Com uma área aproximada de 26,6 ha, pretende-se incentivar o desenvolvimento turístico de 

forma harmoniosa e integrada, em ordem a preservar da melhor forma as suas características 

naturais e antrópicas e o meio ambiente.  

 

Parâmetros 

- Empreendimento turístico, equipamentos e serviços complementares: 

Altura da Fachada: 7 metros, salvo se o relevo do terreno proporcionar a construção em 

cave até uma altura máxima do ponto mais desfavorável de 10 metros, desde que com 

soluções devidamente integradas na paisagem.  

Índice máximo de utilização: 0,20 

 

Acessibilidades 

O espaço situa-se em Paradamonte, na freguesia de Britelo, na estrada EN 203 que liga Ponte 

da Barca a Lindoso. Está a uma distância de 10 Km do IC28 e a 35 Km da A3.  

 

Contacto  

Câmara Municipal de Ponte da Barca; EDP 
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Área junto ao plano de água a nordeste do aglomerado de Castelo, Freguesia de Lindoso 
(UOPG 12) 

Freguesia de Lindoso
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Caracterização do espaço 

Com uma área aproximada de 44,5 ha, pretende-se incentivar o desenvolvimento turístico de 

forma harmoniosa e integrada, em ordem a preservar da melhor forma as suas características 

naturais e antrópicas e o meio ambiente.  

 

Parâmetros 

- Construção de empreendimento turístico  

 Índice de ocupação ≤ 12.5% 

 Índice de utilização ≤ 0,25 

 Densidade populacional ≤ 40 habitantes/ha 

 Número máximo de pisos – 2 

 Altura máxima da edificação: 6,5 m 

 Espaço urbanizável ≤ 20% da área da UOPG 

 

Serviços de Apoio 

- Uma zona de pesca e lazer 

- Equipamento de apoio: edifício que agrega as funções de restaurante/bar (pequenas unidades 

de restauração) e de quiosque de venda; 

- Um ancoradouro de 1.º nível e 2.º nível  

 

Forma de execução: Plano de Pormenor 

 

Acessibilidades 

O espaço situa-se junto ao plano de água da barragem de alto Lindoso, na estrada EN 304-1 que 

liga Ponte da Barca à fronteira com a Espanha. Está a uma distância de 30 Km do IC28 e a 44 Km 

da A3.  

 

Contacto  

Câmara Municipal de Ponte da Barca 
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Área junto ao plano de água junto à fronteira com Espanha (UOPG 13) 

Freguesia de Lindoso
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Caracterização do espaço 

Com uma área aproximada de 54,8 pretende-se incentivar o desenvolvimento turístico de 

forma harmoniosa e integrada, em ordem a preservar da melhor forma as suas características 

naturais e antrópicas e o meio ambiente.  

 

Parâmetros 

- Construção de empreendimento turístico  

 Capacidade máxima: 10 unidades de alojamento 

 Número máximo de pisos: 2 

 Altura máxima da edificação: 6,5 m 

 

Serviços de Apoio 

- Um centro de informação do PNPG e um posto de informação turística 

- Recuperação do parque de merendas existente 

- Recuperação paisagística do espaço 

- Uma zona de pesca e lazer 

- Uma zona de recreio e lazer 

 

Forma de execução: Plano de Pormenor 

 

Acessibilidades 

O espaço situa-se junto ao plano de água da barragem de alto Lindoso, junto à estrada EN 304-

1 que liga Ponte da Barca à fronteira com a Espanha. Está a uma distância de 30 Km do IC28 e a 

44 Km da A3.  

 

Contacto  

Câmara Municipal de Ponte da Barca 
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Estalagem da EDP 

Freguesia de Lindoso
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